Jaarverslag Gilde De Ronde Venen 2021
ALGEMEEN / BESTUUR
2021 was het tweede opeenvolgende jaar dat er sprake was van maatregelen en beperkingen in
verband met de corona pandemie. Ook Gilde De Ronde Venen had daar uiteraard mee te maken en
moest de activiteiten er op aan passen.
Alle vrijwilligers is gevraagd zich bij hun (coach) activiteiten te houden aan de door de overheid
ingestelde maatregelen en beperkingen. Omdat er ook perioden in het jaar waren dat er meer
mogelijk was én de Gilde vrijwilligers inmiddels meer gewend waren aan de situatie, is het gelukt om
de vrijwilligers activiteiten op een hoog niveau te blijven voortzetten.
In december is Nicolien Middel aangetreden als nieuw bestuurslid. Zij volgt Natascha Sars op, die 4
jaar penningmeester is geweest en daarnaast ook andere bestuurstaken heeft uitgevoerd.
Het bestuur heeft maandelijks vergaderd, soms online en wanneer mogelijk fysiek.
In de in 2020 gehouden strategische bijeenkomsten was onder andere naar voren gekomen dat Gilde
De Ronde Venen buiten de eigen kring nauwelijks bekendheid geniet. De plannen om Gilde DRV
beter op de kaart te zetten in 2021 werden beperkt door de corona-maatregelen. Toch hebben we
ons kunnen presenteren op de Samenwerkingsmarkt in november, zijn er regelmatig contacten
geweest met andere maatschappelijke instanties, zoals Tympaan de Baat. Gesprekken met de
wethouders voor Onderwijs en Jeugdzaken staan voor 2022 gepland.
Een informatief artikel in de regionale media eind mei zorgde voor een flinke aanwas van
vrijwilligers.
Aan alle vrijwilligers is eind van het jaar een nieuwsbrief gestuurd, bedoeling is dit voortaan
tweemaal per jaar te doen om allen te informeren over het reilen en zeilen van Gilde DRV.
Aan het einde van het jaar is bij alle vrijwilligers een kerstattentie persoonlijk afgegeven.

COACH4YOU
In 2021 zijn 20 aanmeldingen geweest van scholieren die de stap van het basisonderwijs naar het
voortgezet onderwijs gingen maken. Coaches van Gilde C4Y ondersteunen hen hierbij.
Bij 3 leerlingen is het traject uiteindelijk niet gestart en 5 leerlingen konden na enkele maanden
coaching op eigen kracht verder.
In totaal waren 16 coaches actief, één coach is ‘uitgeleend’ aan Taal Studiecoach, zij begeleidt een
Mavo leerlinge die aan het 3e schooljaar is begonnen.
Ula Rusin en Henriette Grashoff- Berkel zijn vanaf het begin 2020 de coördinatoren van Coach4You,
aan het einde van het jaar is daar Pieter Buys als derde coördinator bijgekomen.
Samen verzorgen zij de informatie aan de basisscholen, werven coaches en voeren de intake - en
klikgesprekken.
Daarnaast begeleiden zij de coaches, o.a. door middel van de intervisiebijeenkomsten, die om de ca.
6 weken plaatsvonden. Onderwerpen waren o.a. ‘pesten’, ‘het puberbrein’ en door coaches zelf
ingebrachte casus. De intervisiebijeenkomsten konden worden gehouden in een grote vergaderzaal
van Walraven aan de Industrieweg in Mijdrecht.

De coaches hebben in 2021 allen de landelijke basistrainingen C4Y gevolgd. Dit meestal online in
verband met de corona-beperkingen. Het gaat hier om 2 a 3 trainingen per jaar.

GILDE SAMENSPRAAK
In 2021 waren ca. 30 taalkoppels actief. De coaches en hun taalvrager hebben wekelijks contact met
elkaar gehad, indien mogelijk fysiek maar ook wel via videobellen en telefoontjes. In de perioden dat
de corona-maatregelen minder strikt waren is het ook gelukt een aantal nieuwe taal koppels te
vormen. De aanwas van nieuwe taalvragers gebeurde met name via Tympaan de Baat en Taalhuis.
Intakes en koppelingen vonden meestal plaats op het kantoor van Feka ICT in Mijdrecht. De ruimte
aldaar werd geheel gratis aan ons ter beschikking gesteld.
In mei is - om de coaches te bedanken en na de corona-winter te stimuleren actief te blijven - een
‘vrolijke’ voorjaarskaart verstuurd, die veel positieve reacties opleverde.
In 2021 is de registratietool van taalvragers en coaches ‘Tota’ vervangen door ‘Match’. Match is
(evenals Tota) ontwikkeld door de stichting ‘Het begint met Taal’, deze biedt dit tegen lage kosten
aan aangesloten organisaties aan.
Eind 2021 is Gerhard Coster aangetreden als coördinator van Gilde Samenspraak en doet nu samen
met de huidige coördinatoren Irma Telling en Cees Verrips de werkzaamheden voor taalvragers en
taal coaches.

STUDIE TAALCOACH
In 2021 is voorzichtig gestart met een nieuw taalproject. Een aantal keren kwam de vraag of
Samenspraak een scholier of student zou kunnen ondersteunen bij de studie, maar dan op het
gebied van taal. Dus uitleg van de lesstof of helpen bij het maken van een werkstuk of scriptie. Niet
inhoudelijk, maar puur gericht op het gebruik van de Nederlandse taal. In 2021 zijn 3 zeer diverse
‘pilots’ gestart en in 2022 gaat gekeken worden of dit kan worden uitgebreid. Een speciale
projectleider zal onderzoeken of het project levensvatbaar is en voor Gilde DRV uitvoerbaar.

WANDELEN
Ondanks de beperkende maatregelen heeft in de zomer van 2021 driemaal de Gilde wandeling in
Vinkeveen plaatsgevonden. Inclusief bezoek aan de Rooms Katholieke kerk en de mogelijkheid de
toren te beklimmen. Cees Koper was de gids die in Vinkeveen de wandelingen verzorgde.
De plannen voor een gidswandeling in Abcoude hebben een poos op een laag pitje gestaan. Door de
corona-maatregelen waren de omstandigheden niet gunstig iets nieuws te gaan opzetten.
Met een inwoner van Abcoude was al eerder een proefwandeling gemaakt en het bleek dat de
gidswandeling in Abcoude zeker potentie had. Eind november is daarom via de regionale media (ook
RTV Ronde Venen) aandacht besteed aan deze wandeling en de reacties waren ruim boven
verwachting. Er kwamen diverse aanmeldingen voor gidsen, maar ook al voor een coördinator. En er
kwamen al veel aanmeldingen binnen voor de wandelingen, wanneer die in het nieuwe jaar gepland
gaan worden.
Het boekje ‘Benen door de Venen’ met wandelingen in De Ronde Venen werd in opdracht van de
gemeente herdrukt (2000 ex.) en hierin ook ruim aandacht aan de Gilde gidswandelingen.

FINANCIËN 2021
Gilde De Ronde Venen beschikte in 2021 nog over voldoende eigen middelen om de basiskosten te
dekken. Het verschil tussen inkomsten en uitgaven kon worden ingelost met spaargeld.

Beschrijving

In €

Uit €

Renteinkomsten
Subsidie
Stichting Reg. Bibliotheek
Taalhuis de Ronde Venen

1.590,00

Totaal van de inkomsten

1.590,33

Saldo €

0,33

Gebruik accommodatie
Bankkosten en rente
Applicatiekosten

587,50
209,40
20,57

Vrijwilligerskosten
Bijdragen aan landelijke koepel

559,29
572,50

Het begint met taal
Materiaalkosten
Kosten activiteiten/intervisie

275,00
677,39
141,85

Kerstattentie vrijwilligers

900,35

Totaal van de uitgaven

3.943,85

Totaal

-2.353,52

BEGROTING 2022
Onderstaand de verwachte inkomsten en uitgaven voor 2022.
Beschrijving

In €

Uit €

Inkomsten uit activiteiten
Fondsenwerving
Giften

100,00
3.000,00
2.236,00

Totaal van de inkomsten

5.336,00

Saldo €

Gebruik accommodatie
Bankkosten en rente
Applicatiekosten

500,00
200,00
25,00

Vrijwilligerskosten
Bijdragen aan landelijke koepel
Zomeractiviteit

750,00
572,50
650,00

Het begint met taal
Materiaalkosten
Kosten activiteiten/intervisie

375,00
750,00
300,00

Kerstattentie vrijwilligers

900,00

Totaal van de uitgaven

5.022,50

Totaal

-313,50

